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החלטות וועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה בזום מיום 902202/2/


(ישיבהמספר)06/0202

איציקשניידר,הללמלכהואהודאלפרט
חברי הועדה:
פרץשורק
משקיף:
משתתפים נוספים: אליג'ורנוועו"דעיליתסקפהלנדאו

להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:

 .6אישור פרוטוקול מיום  05/66/0202  -הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם
נחתם.ייחתםעלידיהחבריםבישיבההבאהשתתקייםבמשרדנו.

 .0הסמכהשלאלילחתוםעלאישורימכסותבהתאםלאישורהוועדה

רקע–  עקביציאתהשלדוריתלחופשהומאחרוהיאהוסמכהעלידיהוועדהלהוציא
אישורים למכסות בהתאם להחלטות הוועדה (מכתבים שיוצאים באופן אוטומטי
ממערכתהמכסותוכןבאזורהאישישליצרניהחלב),מבוקשלהסמיךאתאליג'ורנו
לחתוםעלאישוריםאלובאופןזמני,עדלחזרתהשלדוריתמהחופשה.

החלטה–מאשרים.
 .7עדכון – אישור תיקון לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –
0262ופרסומןברשומות

ביום  1/60/02פורסמו ברשומות תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב)(תיקון),התשפ"א–.0202
השינוייםשנקבעובתקנותהםכדלקמן;

(א) משלוחהודעותליצרניםבדואראובדוא"לבמקוםבדואררשום.כמוכן,נקבעכי
הוועדה תפרסם את המכסה של כל יצרן באתר המועצה באזור האישי לכל יצרן
(הדברכברמבוצעבפועל).
בהתאםלתיקון,ביצענועדכוןשלכתובותדוא"לשליצרניהחלבוקבלתאישורם
לבצע התכתבות בדוא"ל וההודעות על קביעת המכסות לשנת  0206יישלחו לכל
היצרניםשאישרוזאת,לכתובתהדוא"לשלהם.
(ב) אפשרותלמתןהיתרשותפותלאחרסיוםהיתראומנה.
(ג) אפשרות למתן היתר אומנה חלקי במצב של תת ביצוע בשל התפרצות מחלה
והטלתסגר.

(ד) עדכוןמנתמכסהלהעברהבהליךהעברהשלחלבצאן.

 .2החלטהבבקשהלביטולהיתרשותפות

דיוןוהחלטה–
הוועדהשקלהאתהבקשהשבפניהבכובדראשוהביאהבחשבוןאתטיעוניהצדדים
הרבים, מצבםשלהיצרניםבפועלבייצורמכסתהחלבשנקבעהלהםוהמצבהמשפטי
הקייםביןהצדדים,מבלישהיאלוקחתצדו/אונוקטתעמדהבסכסוךביןהיצרנים.

היתרשותפותביןיצרנים הינוחריגלכללהקבועבסעיף(3ג)לחוקתכנוןמשקהחלב,
התשע"א –  0266(להלן "החוק") לפיו על יצרן החלב לייצר את המכסה במשקו.
בהתאם לסעיף (3ה)( )0לחוק ותקנה  02לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד –  0262(להלן :"התקנות") ,רשאית וועדת המכסות להתיר ליצרן
לייצרחלבבמשקו של יצרן אחר,במסגרתשותפותיצרניםובכפוףלתנאיםהקבועים
בתקנות.
היתר לשימוש משותף במכון חליבה ,הקבוע בתקנה  05לתקנות ,הינו היתר לבצע
חליבה משותפת באותו מכון חליבה כאשר כל אחד מהיצרנים ממשיך לייצר חלב
באופן עצמאי במשקו וללא תלות ביצרן עמו ניתן לו ההיתר ,מלבד ההסדר בין
היצרניםלשימושבאותומכוןחליבה.

וועדתהמכסותמצאהשאכןישמקוםלוודאידיעתושליצרןבחליבהמשותפתלגבי
הקמת שותפות של היצרנים הנמצאים עמו בחליבה משותפות ,על מנת לאפשר לו
להשמיעטענותיובטרםמתןההיתר.
עם זאת ,נוכח העובדה שהשותפות נעשית במשקו של אחד היצרנים ולא במשק של
בעלההיתרלחליבהמשותפת,הרישקייםספקבשאלההאםנדרשתהסכמתולמתן
ההיתר.
בשלב זה ,לעמדת הוועדה אין הכרח להכריע בשאלה זו ,היות והיתר השותפות כבר
ניתןלפניכשנהוהשאלההעומדתבפניהוועדההיאהאם בנסיבות שנוצרו יש מקום
לבטל את היתר השותפות עם היצרנים הנוספים.

בנוסף לאמור ולצורך קבלת החלטה בבקשה שבפנינו ,נלקחו בחשבון במסגרת
שיקוליהשלהוועדה,עובדותנוספותהנוגעותלעניינםשלהיצרנים.


וועדת המכסות אישרה את השותפות וביטולה באופן מיידי יש בו פגיעה ממשית
ביצרניםובכלמקרהישמקוםלתתלכלהיצרניםתקופתהתארגנות.

בנוסף לכך , בשים לב לכך שהחליבה המשותפת היא זמנית בלבד ועתידה להסתיים
בתוךתקופהשלכשנהכאשרבתקופהזוהמבקשלאנדרשולאיידרשלעלויותנוספות
כתוצאהמהשותפותהקיימת,הוועדה סבורה כי אין מקום לבטל את היתר השותפות
באופן מיידי ויש להאריכו בשלב זה עד סוף שנת  2/22בלבד.
כמוכן,הוועדהמורהליצרןשהשותפותמתקיימתבמשקו,כיהיקףהמכסהשייחלב
בעמדות החליבה המשותפות ,יהיה בהיקף מכסתו ועד לחריגה של  5%ממנה בלבד.
בדרךזו,נבטיחשהשותפותלאתיפגעבשימושהמשותףשלהצדדיםבעמדותהחליבה
המשותפות.

עודיצוין,עלאףשאיןבכךבכדילהשפיעעלהחלטתהוועדה,כיכלאחדמהיצרנים
בחליבהמשותפת רשאילפנותלוועדהלקבלתהיתרלשותפותהןבמשקווהןבמשקו
שלאחרבהתאםלכלליםהקבועיםבפרקד'לתקנות.




 .5בקשהלהחזרתמנתמכסהשנגרעה-
היצרןהוזמןוהופיעבפניהוועדהעלמנתלטעוןטענותיו.
הדיוןנערךללאנוכחותהיצרן.

החלטה   - הוועדה מקבלת את בקשת היצרן להחזרת מנת המכסה שהופחתה בשנת
0202(למעט0%שהופחתומכללהיצרנים).
החלטהזוהינהבכפוףלכךשהיצרןימציאלוועדהתצהירחתוםולפיוידועלושבשנת
 0206המכסהתופחתב 02% ומנתהמכסהלאתוחזראלאאםיוצגאישורזכויותעל
שמו עד סוף שנת  .0206כמו כן ,עליו להצהיר כי ידוע לו שללא הסדרת הזכויות לא
תוקצהלומכסהלשנת.0200

 .1בקשהלאישורמחלבהקטנהקולטת
רקע –מדובר במחלבה קולטת של חלב עיזים וכבשים .מבקשים לאשר להם לקלוט
חלבבקרמיצרןכמחלבהקטנהקולטתבכמותשל6,522ליטרבשבוע.

דיוןוהחלטה–מדוברבאישורמחלבהקטנהקולטתשלבקרבהתאםלנוהל.
על מנת לאפשר את פעילותה של המחלבה גם בתחום חלב הבקר ,נוכח הכמות
המזערית הנדרשת על ידם ולאחר שהוועדה השתכנעה כי אין למחלבה הקטנה
היתכנות תפעולית לרכישת חלב בקר ממחלבה אחרת ,ומאחר והמחלבה משמשת
כמחלבה קולטת של חלב צאן הרי שיש לה את האמצעים לנטר את כמות החלב
שתתקבל מהיצרן ,הוחלט לאשר את הבקשה בכפוף לעמידה באמות המידה שנקבעו
ב"נוהלמכירתחלבגולמימרפתאודירלמחלבהקטנה",מיום.3/2/0262

על המחלבה להעביר פנייה משותפת עם היצרן עמו היא מבקשת להתקשר לצורך
רכישתחלבבכמותשאינהעולהעל05%מהיקףהמכסהשלהיצרןבפועלולאיותרמ
  022,222ליטרים. המחלבהמתחייבתלקלוטאתכלהחלבמהיצרןהמבוקשבלבד,לשלם את ההיטלים למועצת החלב ולדווח מדי חודש על כמויות החלב שרכשה
מהיצרןבחודשהקודם.

וועדת המכסות רשאית לבטל היתר של מחלבה קטנה קולטת ,אם מצאה שהצדדים
לאמקיימיםהאמורבנוהלו/אוהוראהאחרתמהוראותהחוק.

 .3בקשהלהיתרשותפותביןהיצרנים
רקע –פירוק השותפות  של אחד היצרנים המבקשים עם יצרן אחר ,אושר לסוף שנת
.0202
רצ"בטיוטתהסכםשותפותביןהמבקשים.
כמוכן, מצורףאישורבדברבקשהלרישומהשלהשותפותאצלרשםהשותפויות.
לאצורפההודעהליצרןהנמצאבחליבהמשותפת.

דיון-
לאצריךלתתליצרןבחליבהמשותפתכוחבענייןזהוצריךלקבלהוכחהשהודיעולו
בלבד.
מבוקשלהכיןטופסמסודרלחתימתהיצרןבחליבההמשותפת.
החלטה–
הסכם השותפות שהוצג בין הצדדים משקף את הפרטים הנדרשים בפרק ד'לתקנות
תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  0262והוועדה מאשרת את
השותפותבכפוףלכךשהיצרניםיסדירואתשווקהחלבלאותהמחלבה.

כמו כן ,יש להעביר אישור של היצרן בחליבה משותפת על כך שקיבל את הודעת
היצרניםבדברהקמתהשותפות(יוכןטופסמתאים).






 .8בקשהלהיתרשותפותביןיצרניםלאחראישורפירוקשותפויותעםיצרניםאחרים
רקע–רצ"בהבקשהבצירוףטיוטתהסכםשותפות.
הסכם השותפות עונה על התנאים הנדרשים בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב
(קביעתמכסותחלב),התשע"ד–.0262

 0מתוךהיצרניםנמצאיםבשותפותעםיצרןנוסףוהודיעובהסכמהשלכלהשותפים
עלפירוקהשותפותהחלמסוףהשנה.השותפותמשווקתלמחלבתטרה.

היצרנית במשקה מבוקש להקים את השותפות מייצרת בשותפות יצרנים בבאר
טוביה.מדוברבשותפותשל5יצרניםהמשווקתלמחלבתטרהוישלהםהיתרלחליבה
משותפתעםשותפותנוספת.
עלפיהבקשה מוקמתרפתחדשהבמשקהשלהיצרניםומבוקשלאשראתהשותפות
החדשהבמשקההחלמיום.6/6/0206

התקבלאישורשלכלהיצרניםבשותפות,בענייןהסכמתםלפירוקהשותפות .הובהר
כילאחרפירוקהשותפותיהיהעליהםלהעבירהסכםשותפותמעודכןועדכוןרישום
שלהשותפותאצלרשםהשותפויות.

החלטה – נוכח הסכמת היצרנים בשתי השותפויות ,אין מניעה עקרונית להודיע על
פירוקהשותפויותבסוףהשנההנוכחית.
יחדעםזאת,ובטרםהוועדהתוכללאשראתהשותפותהמבוקשתאשרעלפניועומדת
בתנאיםהקבועיםבפרקד'לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד
–,0262 מבוקשלבצעביקורבמשקעלמנתלראותאתהתקדמותהקמתהרפתומכון
החליבהבמקום.


 .9בקשהלהגדלתמכסהלבתיספרחקלאיים
במסגרתהבקשהמבוקשלאשרתוספתמכסהכהשלמהלמיליוןליטרים(כמותכוללת
של 122,222ליטרים) . מצויןבבקשהכיכפרהנועראלונייצחקויתרעלרצונולהקים
רפתחדשהוהמכסהשנשמרהעבורוהתפנתה.

החלטה –  תועבר בקשה למשרד החקלאות לקביעת מדיניות בעניין חלוקת מכסה
שנשמרה כזכאות ליצרן חדש והוא הודיע על וויתור ,וזאת במסגרת תקנות מדיניות
הפיתוחלשנת0202שטרםנקבעו.

 .62בקשהלהקצאתמכסהחלבליישוב

מדוברביישובקהילתי.מבקשיםלקבלמכסתחלבכאגודה.
דיוןוהחלטה–ישלהבהירכיהכרהביצרניםחדשיםוהקצאתמכסתחלב,נעשיתרק
במידהוישנההגדלהשלהמכסההארציתהכוללת.
כמוכן, ישלהבהירכיהקצאתמכסההינהליצרניםיחידיםשאינםאגודהשיתופית
אולאגודותשיתופיותשהםקיבוץאומושבשיתופיבלבד.













 .66עדכוןרישוםמכסהחלב
רקע–המכסהרשומהעלשםאחדמבניהזוגומבוקשלהוסיףאתשמהשלבתהזוג.
הוצג רישום של לשכת רישום המקרקעין לפיה הבעלות במשק משותפת ואין מניעה
לעדכןהרישום.

 .60עדכוןרישוםמכסהבאופןקבוע
המכסה נרשמה במהלך השנה באופן זמני עד להצגת אישור זכויות בקרקע ,בהתאם
לתקנה70לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד–.0262
היצרן העביר אישור בדבר העברת הזכויות בקרקע וניתן להעביר הרישום על שמו
באופןקבוע.
 .67הודעהעללוחזמניםלהקמתרפת–יצרןחדש
רקע – בהמשךלישיבהקודמת,בההוחלטשלאלאשרהיתראומנהלשנת 0206היות
ולא הוצגה התקדמות בבניית הרפת ,רצ"ב מכתב מטעמם שבו לוח הזמנים עד
לתחילתהחליבה.
החלטה-
בשלב זה ,היות ולא הוצגה התקדמות ,אין מקום לשנות את החלטת הוועדה ולכן
בשלבזהלאמאושרהיתראומנהלשנת.0206
יחדעםזאת,במידהועדתוםהרבעוןהראשוןשלהשנה,תוצגהתקדמותמשמעותית
בבניית הרפת שתניח את דעתה של הועדה ,ניתן לפנות לוועדה למתן היתר האומנה
לאותהשנה.
בענייןהיקףהמכסה–הנושאייבדקוהיקףהמכסההסופייימסרלהם.

 .62בקשהלהיתראומנהחלקיתלשנת0202בעקבותמחלתברוצלה
רקע–הנושאנדוןבישיבהקודמתמיום.05/66/02
בהמשךלבקשתםלקבלתאומנהחלקיתולצורךאישורהבקשהנדרשולצרףמסמכים
שוניםוכןנערךביקורשלהללמלכהבמשקעלמנתלקבלתמונהמדויקתשלהייצור
הצפויעדסוףהשנה.
בפנינומסמךהכרזהעלשטחנגועחתוםעלידירופאוטרינרממשלתי,ד"רבוריסאבן
טוב.
צורפוכלהמסמכיםהרלוונטיים+צפיייצורעדסוףהשנה.

החלטה–
הבקשה מאושרת בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)(תיקון),
התשפ"א - 0202במסגרתן נתווספהתקנה08א,ולפיההוועדהרשאיתלאפשרהיתר
אומנהחלקיבתנאיםהקבועיםבתקנה.
היקףהמכסההמאושרהינו012,222ליטרים.
לצורך ביצוע ההיתר יש להעביר רשימת יצרנים מאמנים ואת הסכמתם לייצור
המכסההזמניתלשנת0202בלבד.












 .65בקשהלאומנהחלקיתלשנת0202
רקע  - הנושא נדון בישיבת הועדה הקודמת מיום  .05/66/02הבקשה היא לאומנה
חלקיתבעקבותמחלתהשחפתשפרצהבעדרבשנת.0269
העדר הושמד במלואו בחודש יולי  0202והם רכשו עדר חדש וחזרו לעבודה בחודש
אוקטובר.
במשקהזההייתההשמדהכלליתשלכלהעדר.בחודשספטמברלאייצרובכללורק
בחודשנובמברהחלולעלותבייצור.רכשו262עגלותהרות.
מכיוון שאנו נמצאים בסוף השנה אז הערכות הן מדויקות וממליץ לאשר את כל
הכמותשצפויהלהיותבתתביצוע.

החלטה–
הבקשה מאושרת בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)(תיקון),
התשפ"א - 0202במסגרתן נתווספהתקנה08א,ולפיההוועדהרשאיתלאפשרהיתר
אומנהחלקיבתנאיםהקבועיםבתקנה.
היקףהמכסההמאושרבמסגרתההיתרהינו6,725,222ליטרים.
לצורך ביצוע ההיתר יש להעביר רשימת יצרנים מאמנים ואת הסכמתם לייצור
המכסההזמניתלשנת0202בלבד.

 .61בקשהלהיתראומנהחלקיתלשנת0202בעקבותמחלתברוצלה
רקע–מדוברבשותפותרפתבין7יצרנים.
רצ"בבקשתםלקבלתהיתראומנהלשנת.0202
מוצגתהערכהשלהלללגביהייצורבפועלעדסוףהשנה.

החלטה–

הבקשה מאושרת בכפוף להצגת מסמך המעיד על הכרזת הסגר  /אזור נגוע על ידי
השירותים הווטרינריים ,ובהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב)(תיקון) ,התשפ"א  - 0202במסגרתן נתווספה תקנה 08א ,ולפיה הוועדה רשאית
לאפשרהיתראומנהחלקיבתנאיםהקבועיםבתקנה.

היקףהמכסההמאושרבמסגרתההיתרהינו072,222ליטרים.
לצורךביצועההיתרישלהעביראתההכרזהעלהסגר/אזורנגועוכןרשימתיצרנים
מאמניםוהסכמתםלייצורהמכסההזמניתלשנת0202בלבד.
 .63יצרניםברישוםזמני

הדיוןבענייןזההתחלקל–:7

א .יצרנים שהמכסה הועברה אליהם ברישום זמני בשנים :2/2/ – 2/29
כלהיצרניםקיבלוהארכתרישוםזמנילשנהנוספת.יקבלומכתב
ב .יצרנים שנרשמו באופן זמני לפני למעלה משלוש שנים
יוזמנולדיוןבפניצוותחלב.

ג .יצרנים שתקופת הרישום הזמני המקסימאלית של שש שנים הסתיימה
הוחלטלהפחיתמכסהלשנת 0206ב–  02%ולהחתימםעלתצהירלפיוידועלהם
שהפחתת מהכסה לא תוחזר במידה ולא יציגו אישור זכויות עד סוף השנה ולא
תוקצהלהםמכסהלשנת.0206

